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Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

19/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában 

és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekez-

désében meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.25. pontja alapján biztosított véle-

ményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottsága, Kiskunhalas Város Önkor-

mányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Telepü-

lésfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (6) be-

kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Ha az ingatlanhasználó ingatlanát a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés nem érinti, az 

általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait hulladékgyűjtő udvarba vagy a közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átad-

hatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Koordináló szerv részére 

megfizette.” 

2. § 

A helyi hulladékgazdálkodásról szóló 20/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2022.június 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   
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Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2022. június 30. 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 
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1. melléklet 
 

 

 

„3. melléklet 

 

1. A hulladékgyűjtő udvar helye: 6400, Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10 hrsz. 

2. Az ügyfélszolgálati iroda címe: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 5-7. 

3. Központi Hulladéklerakó címe: 6400 Kiskunhalas, Alsószállás puszta 0995/12 hrsz.” 

 

 


